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Namen projekta Reintegracija žensk po porodniškem in starševskem dopustu je bila 

odprava s tem povezanih tveganj in stroškov. Šestmesečni porodniški dopust, ki 

običajno prehaja v starševski dopust do tretjega leta starosti otroka, in je na Češkem 
standard, predstavlja relativno dolgo odsotnost z delovnega mesta. Posledično to 

pomeni tudi izgubo za kontinuiran razvoj podjetja in težave pri vključevanju mater nazaj 
v podjetje. Direktorji so zaradi morebitnih številnih izostankov zaradi bolezni otrok, 

nepripravljenosti za nadurno delo ali službene poti ter erozijo znanja in kompetenc 
zaradi daljše nevključenosti v delo nenaklonjeni ponovni vključitvi mater v delovni 

proces. Tukaj se pojavlja tudi precej močan stereotip, da se ženske vračajo na delo 
primarno zaradi finančnih razlogov, izpolnitev, samorealizacija, službene in karierne 

ambicije so pri ženskah pogosto videti nepomembne. 
 

 
 
V sklopu projekta Reintegracija žensk po porodniškem in starševskem dopustu se 
je češko podjetje Staropramen Brewery odločilo za sledeče specifične rešitve: 

 
1. Spominjanje na matere in očete med porodniškim in starševskim dopustom: 
- službeni razgovori o “izidu” z ženskami, ki odhajajo na porodniški dopust – ženske so 

obveščeno o njihovih pravicah in upravičenostih med porodniškim dopustom in vrnitvi na 

delovno mesto, možnostih sodelovanja v sklopu porodniškega dopusta, zabeležen pa je 

tudi njihov lastni interes glede vrnitve. 

- podpora socialnega stika s podjetjem – npr. sodelovanje na sestankih podjetja, 
športnih in družbenih dogodkih. 

- kontinuiran razvoj podjetja tudi med porodniškim dopustom, in sicer s pomočjo 
kratkotrajnega nadomeščanja za bolnega sodelavca, analize, prevodi, organizacijska 
asistenca pri organizaciji prireditev podjetja. Nadaljnje možnosti vključujejo 
zaposlovanje s krajšim delovnim časom (od 1 dneva tedensko) in postopno povečanje 
v skladu z razvojem družinske situacije in potreb podjetja. 

- razvoj in izobraževanje – ženske na porodniškem in starševskem dopustu imajo 
zagotovljen dostop do aktivnosti in izobraževanja v sklopu podjetja tudi med 
porodniških dopustom. 

- ponudba ugodnosti, tudi takšnih, ki niso vezane na delovno storilnost. Staršem je 
omogočeno sodelovanje na skupnih kulturnih in športnih dogodkih, še vedno so 
deležni tudi popustov za zaposlene, itd.  

- obveščanje od večjih spremembah znotraj podjetja – sprememba lastništva, 
organizacijske strukture, itd. 

 
 
2. Vmesna priprava za vrnitev mater na delovno mesto v sodelovanje z delodajalcem: 

- predhodna (leto dni prej) najava, kdaj je mogoče pričakovati vrnitev matere na 

delovno mesto, tako da je vrnitev mogoče upoštevati tudi pri proračunu. 
- notranje zaposlovanje – z ozirom na kvalifikacije in interese podjetja naj bi potekalo 

nadomeščanje delovnih mest interno tudi v času, ko matere še niso najavile svoje 
vrnitve. Razlog za to je, da je ženskam potrebno ponuditi možnost, da pretehtajo  
vabljivost ponudbe in morebitno ponovno ocenijo rok svoje vrnitve. 



- direktorji so redno obveščeni o aktualnih zahtevah mater in njihovih 

kvalifikacijah. 

- podjetje je v stiku z materami in jih realno obvešča o možnostih za njihovo 

prijavo v podjetje. 
 

 

 
3. Pred vrnitvijo in ob vrnitvi na delovno mesto: 
- staršem je predstavljena možnost vključitve otroka v vrtec 
- ponovno dobijo možnost udeležbe na začetnem usposabljanju, drugem zakonitem 

usposabljanju ali usposabljanju za nove zaposlene. 
 

 
4. Če vrnitev ni možna (npr. delovno mesto ne obstaja več in ni drugega ustreznega 

delovnega mesta, starš se na delovno mesto ne želi voziti, itd.): 
- takten pristop in morebitno finančno nadomestilo ob prekinitvi delovnega razmerja. 
- svetovanje, podpora presežnim delavcem. 

 

 
Povezani dokumenti/spletne strani: 
http://www.diversity-management.cz/uspesne_priklady.php?id=120 
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